














ALGEMEEN
Voor een correcte werking van de installatie moet de poort aan de volgende eisen voldoen:

- voldoende sterkte en stevigheid bezitten

- zijn voorzien van 1 scharnier per poortvleugel (verwijder zonodig de andere scharnieren)

- niet teveel speling op de scharnieren hebben waardoor de poort gaat “hangen”

- de poort moet soepel en gelijkmatig met de hand geopend en gesloten kunnen worden

- in gesloten toestand moet de bovenzijde van de poortvleugels gelijk hangen

- er dienen grondaanslagen aanwezig te zijn waar de vleugels tegenaan komen bij openen en sluiten

1. ALGEMENE KENMERKEN
Een compleet inbouwsysteem dat niets afdoet aan het uiterlijk van uw poort.

Eenvoudig en betrouwbaar, kan worden gemonteerd op iedere draaipoort met vleugels van max. 3,5 mtr (3 mtr voor DU.350NV).

De beweging is soepel en stil, dankzij een hefboomsysteem dat de snelheid aanpast afhankelijk van de fase van openen of sluiten.

De volledige oliebad motoren voorkomen problemen bij veel water en de vorming van condens wat de werking van de motor permanent

zou kunnen beschadigen.

Een elektrisch slot is niet nodig, omdat het systeem zorgt voor onomkeerbare vergrendeling van de poortvleugels.

Installatie is eenvoudig, zodra de motorbak is geplaatst kan de motor hierin vastgemaakt worden met RVS bouten en moeren.

Een speciale sleutel wordt geleverd voor het handmatig bedienen van de poort.

De motorbakken worden geleverd in thermisch verzinkt plaatstaal om een langere levensduur te garanderen.

2. MECHANISCHE EINSTOPS (Fig.1)
De poort die geautomatiseerd moet worden moet voorzien zijn van een middenaanslag en eindaanslagen, omdat de motoren DU.350N en

DU.350NV niet standaard uitgerust zijn met elektromechanische eindaanslagen. U kunt er ook voor kiezen om een set eindschakelaars

DU.350FC te plaatsen. 

3. PLAATSEN MOTORBAK
Graaf een gat volgens de instructies in Figuur 2, breng een waterafvoerbuis aan in het drainagegat en een kabeldoorvoerbuis in de kabel-

doorvoer van de motorbak (Fig.3). Stort de motorbak horizontaal in beton en controleer dit met een waterpas. Let goed op de aslijn A, 

deze dient perfect in 1 lijn te zijn met alle scharnierpunten.

4. PLAATSEN MOTOR
1. Controleer voor het aandraaien van de M10 moeren of de motor stevig en vlak ligt op de bodem van de motorbak, er mag zich geen 

vuil tussen de onderkant van de motor en de motorbak bevinden. Controleer dit met een watepas.

Schroef de motor vast met behulp van de bijgeleverde moeren.

NB: In de doos zitten 8 schroeven, gebruik degene die het meest geschikt zijn (Fig.4).

2. Las de aandrijfarm aan de poortvleugel zoals aangegeven in Figuur 5.

3. Leg de kogel in de sparing van de scharnierpen en plaats de poortvleugel (Fig.6).

4. Verbindt de motorarm en aandrijfarm door middel van het verbindingsstuk (Fig.7).

5. Laat de poort rusten tegen de eindaanslag, plaats schroef V (Fig.7) op een afstand van 1/2 mm van het verbindingsstuk ( alleen in het

geval van standaard montage).

6. De mechanische stop voor 90° opening is verkrijgbaar als optie. Deze moet geplaatst worden in de speciale behuizing op de aandrijfarm,

zoals aangegeven in Figuur 7.

5. 110° OPENING (Fig.7)
Bij het plaatsen van de sets DU.110 voor 110° graden opening berekent u de afmeting X (draaipunt tot dragende hoek) om te controleren 

of dit mogelijk is, met behulp van de bijbehorende afmeting Y.

6. 180° OPENING 
Door het plaatsen van een set SB.180 is het mogelijk om de poort tot 180° graden te openen (voor vleugels met een lengte van max. 2 mtr).

Deze set kan ook gebruikt worden voor het instellen van speci!eke openingshoeken.
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